
 

 

 

Sobre A UNIMED 

 
A Unimed é a maior experiência cooperativista na área da saúde em todo o mundo e também a maior 

rede de assistência médica do Brasil, presente em 83% do território nacional. Uma empresa que tem 

mais de 40 anos de história, e hoje o sistema é composto por mais de 350 cooperativas médicas, que 

prestam assistência para mais de 19 milhões de clientes e 73 mil empresas em todo o País. 

 
Planos: UNIFLEX - Regulamentado pela Lei 9.656/98 e regulado pela Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS). 

 
Cobertura: Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia (Regulamentado ANS) 

o Ambulatorial: Atendimentos realizados em consultório ou em ambulatório, como consultas, 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos para os quais não seja necessária a internação hospitalar, 

fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, sessões com psicólogos e terapia ocupacional. 

o Hospitalar: Além da Cobertura Ambulatorial, cobre também os procedimentos realizados durante a 

internação hospitalar. 

 
Abrangência: 

o Nacional: O atendimento é realizado em todo o Brasil em hospitais e médicos pertencentes à rede 

Unimed. 

o Estadual SC: O atendimento é realizado em todo o estado de Santa Catarina em hospitais e médicos 

pertencentes à rede Unimed. 

o Regional: Municípios da área de abrangência da Unimed Grande Florianópolis: Águas Mornas, 

Alfredo Wagner, Angelina, Anitápolis, Antônio Carlos, Biguaçu, Florianópolis, Garopaba, Governador 

Celso Ramos, Palhoça, Paulo Lopes, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São Bonifácio, 

São José, São Pedro de Alcântara e Tijucas. 

 

Acomodação: 

o Enfermaria: Quarto coletivo – com dois ou mais leitos. 

o Apartamento: Quarto individual com direito a um acompanhante. 

 
Coparticipação: 

o A coparticipação consiste na participação do cliente no custo das consultas, exames, terapias e 

procedimentos ambulatoriais de acordo com a tabela da Unimed e não o valor particular. 

o O limite máximo para cada coparticipação é de R$ 190,00* (centro e noventa reais) por procedimento. 

o A coparticipação não incide sobre internações hospitalares. 

o Os valores são cobrados posteriormente na fatura mensal com a discriminação dos valores. 



 

* Os valores apresentados estão de acordo com a tabela vigente, podendo sofrer reajustes. Não se aplicam aos planos sem coparticipação. 

Esta é uma tabela para exemplificar os valores a serem pagos dependendo da coparticipação escolhida. A tabela de valores completa pode ser acessada 

através do link <https://www.unimed.coop.br/web/florianopolis/tabelas-de-coparticipacao>. 
 

Período de carência: É o período em que a cobertura contratual fica suspensa, ou seja, o usuário não 

pode usufruir determinado atendimento. As coberturas somente serão asseguradas após o decurso do 

prazo de carências estabelecido. 

Carências: Os titulares e dependentes devem cumprir os períodos de carência previstos abaixo e com 

análise de Doença e Lesão Preexistente. 

COBERTURA CARÊNCIAS 

Urgências e emergências 24h 

Consultas Médicas 30 dias 

Exames Simples 30 dias 

Fisioterapias 90 dias 

Exames de imagem de alta complexidade 180 dias 

Internações clínicas, cirúrgicas e psiquiátricas 180 dias 

Partos a termo ou cesárea 300 dias 

 

Declaração de Saúde: Consiste no preenchimento de um formulário, elaborado pela ANS, para registro 

de informações sobre as doenças ou lesões de que o beneficiário saiba ser portador ou sofredor, e das 

quais tenha conhecimento, no momento da contratação ou adesão contratual, não sendo permitidas 

perguntas sobre hábitos de vida, sintomas ou uso de medicamentos. 

 

Cobertura Parcial Temporária – CPT: Admite, por um período ininterrupto de até 24 meses, a partir 

da data da contratação ou adesão ao plano de saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de 

Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados 

exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou representante legal. 

 DESCRIÇÃO 
VALOR DO 

PROCEDIMENTO* 

COPART. 

50% 

COPART. 

30% 

COPART. 

20% 

TOTAL A 

PAGAR 

 Consulta R$ 98,00 R$ 49,00 R$ 29,40 R$ 19,60 
O mesmo da 

coparticipação 

 Hemograma R$ 9,58 R$ 4,79 R$ 2,87 R$ 1,91 
O mesmo da 

coparticipação 

 US. Abdome Total R$ 166,92 R$ 83,46 R$ 50,08 R$ 33,38 
O mesmo da 

coparticipação 

 RM Mama Bilateral R$ 1.249,81 R$ 624,91 R$ 374,94 R$ 249,96 R$ 190,00* 

 Internações - R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 

https://www.unimed.coop.br/web/florianopolis/tabelas-de-coparticipacao


 

 

Aproveitamento de carências: O aproveitamento de carência é uma concessão feita para beneficiários 

que possuem outros planos de saúde que poderá ou não ser efetuada pela Unimed Grande Florianópolis 

através de análise da “Carta Carência” da operadora anterior emitida com menos de 30 dias e a 

documentação do beneficiário. Não ocorrendo o aproveitamento das carências, o beneficiário deverá 

cumprir as carências previstas no contrato de plano de saúde que irá aderir. Alguns tipos de processos 

possuem isenção de carências, são eles: 

o Portabilidade / Portabilidade Especial – Quando o cliente possuir plano de saúde de outras operadoras 

e atender aos requisitos obrigatórios para realização da portabilidade, mediante consulta de 

compatibilidade ao site da ANS, poderá aderir ao novo plano de saúde com isenção total das 

carências. De acordo com RN 438 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para exercer 

o direito a portabilidade, o beneficiário deverá estar ativo no plano de origem e solicitar o 

cancelamento no prazo de 5 (cinco dias) a partir da data de início da vigência do plano de destino; 

o Súmula 21 – Quando o cliente possuir plano anterior da Unimed Grande Florianópolis há mais de 2 

anos, ativo ou excluído há menos de 30 dias, poderá aderir um novo plano de saúde com isenção 

total das carências para as coberturas já cumpridas no plano anterior. Em casos de DLP (doenças ou 

lesões preexistentes) será obrigatório o cumprimento das carências restantes até a data final; 

o Plano anterior de outras operadoras, ativos ou excluídos há menos de 30 dias – Quando o cliente 

possuir um plano de outra operadora ativo ou excluído há menos de 30 dias, porém, não atender a 

todos os requisitos legais da portabilidade, terá análise da carta carência pela Unimed Grande 

Florianópolis que, se deferido, poderá isentar as carências de 24h, 30 dias e 90 dias desde que o 

plano anterior tenha no mínimo de 180 dias. 

o Empresas Autogestão (RN 137/2006) – Define-se como operadora de planos privados de 

assistência à saúde na modalidade de autogestão: I – A pessoa jurídica de direito privado 

que, por intermédio de seu departamento de recursos humanos ou órgão assemelhado, opera 

plano privado de assistência à saúde exclusivamente aos seguintes beneficiários. São 

consideradas operadoras de Auto-Gestão as seguintes empresas e fundações: Elosaúde, 

Fucas e Celos, SIM – Caixa de Assistência, Fusesc – SIM, Casacaresc e Fundação das Unimed’s 

de Santa Catarina. Para os casos acima serão isentas as carências de Urgência/Emergência 

(24h) e Exames/RX/Laboratorial/Consulta (30 dias). É possível identificar se uma Operadora 

é autogestão no sítio da ANS (http://www.ans.gov.br/) em Planos e Operadoras > 

Informações e Avaliações de Operadoras (http://www.ans.gov.br/planos-de-saude-e-

operadoras/informacoes-e-avaliacoes-de operadoras/ consultar-dados). 

o Clientes de outras operadoras e administradoras de benefícios e clientes provenientes dos 

benefícios FEA, PEA – BFSC de outras operadoras: Serão isentas as carências de 

Urgência/Emergência (24h), Exames/RX/Laboratorial/Consulta (30 dias) e Fisioterapia (90 

dias) desde que cumprido o tempo mínimo de permanência igual ou superior a 180 dias. 

 

 



 

 

Previsão de início de vigência: Na sua proposta de adesão ao plano de saúde haverá uma data de 

início da vigência, porém, trata-se de uma previsão, visto que a finalização do processo de adesão 

dependerá da análise das documentações encaminhadas, e, em casos de pendências ou atrasos, poderá 

ter a vigência postergada. Qualquer dúvida sobre o status do processo de adesão, entre em contato com 

seu corretor para esclarecimentos. 

 

Cartão Unimed Grande Florianópolis: A numeração do cartão será disponibilizada aos corretores após 

finalização do processo de adesão, com esta numeração, acompanhado de um documento oficial com 

foto, os clientes poderão utilizar os serviços. O cartão de identificação físico será enviado por correio com 

prazo aproximado de 30 dias para recebimento, entretanto o beneficiário poderá ter acesso ao cartão 

virtual por meio do aplicativo para smartphones “CLIENTE UGF”. 

 

Boletos: Os boletos serão enviados pelo e-mail e correios. O vencimento padrão será no dia 10 de cada 

mês, com exceções da primeira mensalidade que poderá ter vencimento diferente. Caso não receba o 

boleto, disponibilizamos a opção de gerar segunda via no link https://uniconsultsaude.com/boletonovo/ 

No primeiro boleto de mensalidade haverá a cobrança da taxa de cadastro. 

OBS.: É possível programar seu pagamento para débito em conta. Consulte a Administradora Uniconsult 

Saúde para saber se a funcionalidade está disponível para o seu banco. 

 

Angariação: Para adesão ao plano de saúde é cobrada uma TAXA DE ANGARIAÇÃO no valor de 100% 

da mensalidade de cada beneficiário abatendo R$ 5,00 do somatório que será paga no momento da 

adesão, por conta da intermediação do benefício. Será permitida a cobrança da TAXA DE 

ANGARIAÇÃO somente aos Policiais Federais de SC sindicalizados ao SINPOFESC a partir de 

Dezembro/2020. Caso o cliente já tenha se sindicalizado ao SINPOFESC até Novembro/2020, 

deverá ser direcionado para o próprio sindicato ou aos canais de contato da Uniconsult para 

adesão de forma administrativa. O pagamento da Taxa de Angariação não se confunde, isenta, exclui 

ou substitui o pagamento da primeira e das demais cobranças mensais do benefício. Além da Taxa de 

Angariação, haverá a cobrança da Taxa de Cadastro no valor de R$ 25,00 por beneficiário, que será 

cobrada juntamente com o boleto da primeira mensalidade. 

 

Área de comercialização: A entidade não poderá ser comercializada fora da área de atuação da Unimed 

Grande Florianópolis, entretanto, como possuem público específico e representam o Estado de Santa 

Catarina, podem ingressar beneficiários de outros municípios fora da Grande Florianópolis desde que os 

clientes procurem as entidades ou os canais de atendimento oficiais da Uniconsult, não havendo 

prospecções ativas. 

 

Vínculo associativo: É indispensável a permanência dos beneficiários do plano de saúde à sua 

respectiva entidade sob pena de serem excluídos do plano de saúde caso realizem o cancelamento da 

associação junto à entidade pelo motivo de ilegibilidade contratual.  

https://uniconsultsaude.com/boletonovo/


 

 

 

Servidor, ativo ou inativo, e pensionistas do Departamento de Polícia Federal lotado no 

Estado de Santa Catarina – Planos de Saúde Unimed Grande Florianópolis em condições 

exclusivas para você e sua família. Quem pode aderir? 

 

Titulares: Servidor, ativo ou inativo, e pensionistas do Departamento de Polícia Federal lotado no 

Estado de Santa Catarina. 

 

Dependentes: 

o Cônjuge; 

o Companheiro (a), sem eventual concorrência com o cônjuge; 

o Filhos solteiros até 32 anos; 

o Enteados solteiros até 32 anos; 

o Netos solteiros até 32 anos; 

o Criança/adolescente sob guarda ou tutela do beneficiário titular, por força de decisão judicial; 

o Pessoa sob curatela do beneficiário titular, por força de decisão judicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Valores válidos até Maio/2023 

Taxa de Cadastro: R$ 25,00 por beneficiário 

 

Benefícios Adicionais*: 

o Transporte Terrestre E Aeromédico De Urgência: Serviço de transporte terrestre e aéreo 

de urgência para remoção de beneficiários. 

* Consulte as condições de contratação e utilização. 

Faixa Etaria 
Uniflex 

Nacional 

Uniflex 

Nacional 

Uniflex 

Estadual 

Uniflex 

Estadual 

Uniflex 

Regional

Uniflex 

Regional

Coparticipação 50% 50% 50% 50% 50% 30%

Abrangencia Nacional Nacional Estadual Estadual
Grupo de 

Municipio

Grupo de 

Municipio

Acomodação Enfermaria Apartamento Enfermaria Apartamento Enfermaria Enfermaria

N° de Registro 435.411/01-7 471.954/14-9 471.955/14-7 471.956/14-5 450.633/04-2 450.632/04-4

N° do Contrato 9043901 9043902 9043903 9043904 9043905 9043906

0 a 18 anos 210,19R$      267,70R$      176,84R$      228,42R$      144,54R$      174,00R$      

19 a 23 anos 258,52R$      329,27R$      217,50R$      280,94R$      177,78R$      214,03R$      

24 a 28 anos 319,48R$      406,91R$      268,79R$      347,21R$      219,71R$      264,49R$      

29 a 33 anos 376,22R$      479,16R$      316,53R$      408,87R$      258,73R$      311,46R$      

34 a 38 anos 441,38R$      562,17R$      371,35R$      479,68R$      303,54R$      365,41R$      

39 a 43 anos 512,83R$      653,18R$      431,48R$      557,35R$      352,68R$      424,58R$      

44 a 48 anos 588,48R$      749,52R$      495,11R$      639,56R$      404,71R$      487,19R$      

49 a 53 anos 695,66R$      886,01R$      585,27R$      756,03R$      478,40R$      575,90R$      

54 a 58 anos 849,05R$      1.081,39R$   714,31R$      922,73R$      583,89R$      702,90R$      

Acima 59 anos 1.149,60R$  1.464,20R$   967,17R$      1.249,37R$   790,59R$      951,71R$      

Tabela de Preço - SINPOFESC


